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Bestuurlijke en luridische wen
10 januari 2006

Bij beantwoo rding de

Machtiging

vermcldcn . Wilt u slechts

datum en ons ken merk

ccn zaak in uw brief
behandelen.

H ierb ij machr igt hct College va n procureurs-generaal mw. mr. H.C. Vermasere n (geb .
7o kto ber 1975 te Tilburg), se nior b esruurlijk juridisch rnedewerker b ij h el ParkerGe neraal, om nam ens het College op te t red en in bestu urs rechtelljke pro cedures
inzake de Wet b esch ermin g persoo nsgegevens en de Wet ju stitiele en strafvorderlijke
gegeve
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PrinsClauslaan 16
2595 AJ Den Haag
Telefoon + 31 70 33 99 600
Telefax +3 1 703399 851

Bij beantwoording de
Bestuurlljke en Iuridlsche zaken
IUW. mr. H .C. Verm aseren
datum en ons kenmerk.
vermelden. Wilt u slechts
0703399635
11 [uli 2006
een zaak inuw brief
behandelen.
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div.
Stukken inzake A,E,C. Pijnenborg/College van procureursgen eraal

Geachte heer/rnevrouw,
In rea ctie op uw brief d.d . 26 juni 2006 zend ik u hierbij -in twe evoud- de op
bovengenoemd beroep hetr ekkin g h ebbende stukken. Teven s hob ik ce n machtiging
bijgcvoegd.
In een afzonderlijke (gesloten) enveloppe treft u een kopie aan op CD·rom van de
geluids opa me waarvan Pijnenborg e n Hor chner afschrift verzoeken in de onderhavigc
pro cedure. Ik verzoe k u deze op na me met toepassing van artikel 8:29 Awb geheim te
houden.
Ik vcrt ro uw er op u hierm ee voldoe n de te hebben gemformcerd.
H O ~1 end.
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- m r. H .C. Vermasercn
(gcmach tigde)

